
ফি ও সম্মানী সম্পর্কে  ফি র  ফং  ফংফসর  ফ  ফংাান 

ফি (Fee) অর্ে  স কার্    াজস্বখাত ংযতীত অনয ককান উৎস হইর্ত ককান স কাফ  কর্ে চা ীর্ক 
প্রতযক্ষভার্ং রংতে ক ংা অনাংতে কভার্ং অর্ে  প্রদানর্ক ংঝুায়। ফংফসর  পার্ে -১ ফ  ফংফা -৫ 
(২৪) 

সম্মানী (Honorarium) অর্থ সাময়িক প্রকৃয়ির য়িশেষ ধরশনর কাশের েনয পায়রশিায়ষক য়িসাশি 
ককান কমথচারীশক সরকায়র রােস্ব িইশি আিিথ ক িা অনািিথ কভাশি অর্থ প্রদানশক িুঝাি। 
য়িএসআর, পার্থ -১ এর য়িয়ধ-৫(৩০) 

ফি ও সম্মানী ভাতা সম্পর্কে  ফংফসর , পার্ে -১ ফ সফির্ংফিত ফংাানসরূ্হ ফনম্নরূপ: 

ফংফা-৬২। য়িয়ধ-৬৩ এর য়িধানসাশপশে একেন সরকারী কমথচারীশক- 

(এ) ককান িযয়ি িা সংস্থা অর্িা স্থানীি িিয়িল দ্বারা পয়রচায়লি সংস্থাসি সরকায়র সংস্থা এর 
ককান য়নয়দথষ্ট কমথ িা কমথসমিূ সম্পাদশনর অনুময়ি কদওিা যাইশি এিং উি কমথ পায়রশ্রয়মক 
প্রদাশনর েনয য়িশিচনাশযাগ্য িইশল আিিথ ক িা অনািিথ ক য়ি গ্রিশের অনুময়ি কদওিা যাইশি। 

িশি য়িধান র্াশক কয- 

i) ছুটিকাল িযিীি, অনুশমাদনকারী কিৃথ পেশক য়লয়িিভাশি এইমশমথ প্রিযিন পত্র প্রদান কয়রশি িইশি 
কয, সরকায়র কমথচারী য়নেস্ব সরকায়র দায়িত্ব িা কিথ শিযর ককান প্রকার য়িঘ্ন না ঘর্াইিা উিা 
সমাধাশন সেম িইশি। 

ii) সরকায়র দায়িত্ব পালশনর সমশির মশধয উি কমথ করা িইশল, প্রাপয য়ি রােস্ব িাশি েমা য়দশি 
িইশি, যয়দ না অনুশমাদনকারী কিৃথ পে য়িশেষ ককান কারে য়লয়পিদ্ধ কয়রিা উি য়ি এর সমুদি িা 
অংেয়িশেষ সরকায়র কমথচারীশক প্রদাশনর য়নশদথে প্রদান কশরন। 

ককান সাময়িক প্রকৃয়ির এিং শ্রমসাধয িা য়িশেষ দেিা য়িয়েষ্ট কমথ সম্পাদশনর েনয রােস্ব িাি 
িইশি সম্মানী গ্রিশের অনমুয়ি কদওিা যাইশি। 

১। সরকায়র দায়িশত্বর অন্তগ্থি িইশল য়িশেষ দেিা য়িয়েষ্ট কমথ য়নিথাচশন সিকথ িা অিলম্বন কয়রশি 
িইশি। 

২। সরকায়র চাকয়রর ভয়িথ  পরীোর িা অনয ককান পরীোর িদারয়ক করা কয সকল কমথচারীর 
সাধারে দায়িত্ব িািাশদরশক সম্মানী প্রদান করা যাইশি না। য়কন্তু এই িদারয়ক কয সকল কমথচারীর 
সাধারে দায়িশত্বর আওিাভূি নি, িািাশদরশক সম্মানী কদওিা যাইশি। 

৩। কময়িশকল অয়িসার কিৃথ ক করাগ্ী কদিা িা অনয ককান কসিার েনয প্রাপয য়ি এই অধযাশির 
য়িধান দ্বারা য়নিয়িি নি। 



য়িয়ধ-৬৩। য়নশনাি েিথ ায়দ য়ি িা সম্মানী গ্রিেশক য়নিিে কয়রশি, যর্া- 

i) যর্াযর্ কিৃথ পশের য়লয়িি অনুশমাদন িযয়িশরশক ককান কমথচারী য়ি গ্রিে কয়রশি পায়রশিন না। 

ii) য়িশেষ কারে য়িদযমান র্াকার কেত্র িযিীি, যািা অনুশমাদনকারী কিৃথ পে য়লয়পিদ্ধ কয়রশিন, 

কমথটি গ্রিশের য়িষশি অনুশমাদনকারী কিৃথ পশের পূিথ সম্ময়ি গ্রিে না করা িইশল এিং অশর্থর 
পয়রমাে কিৃথ পশের পূিথ সম্ময়িক্রশম য়নধথায়রি না িইশল য়ি িা সম্মানী গ্রিশের অনমুয়ি প্রদান করা 
যাইশি না। 

iii) কশমথর মলূযমাশনর উপর য়ভয়ি কয়রিা য়ি অর্িা সম্মানীর পয়রমাে য়নধথারে কয়রশি িইশি। 

iv) য়িয়ধ-১৫ কি সয়িশিয়েি নীয়ির প্রয়ি অর্থাৎ সরকারী কমথচারীর সমুদি সমি সরকাশরর 
য়নিিশে র্ায়কশি এিং অয়িয়রি ভািায়দ প্রদান িযিীিই কিৃথ পে িািাশক কশমথ য়নশিায়েি রায়িশি 
পায়রশি, এই নীয়ির প্রয়ি গুরুত্ব কদওিা িইিাশছ, ইিা অনুশমাদনকারী কিৃথ পে য়লয়পিদ্ধ কয়রশিন এিং 
অয়িয়রি পায়রশ্রয়মক প্রদাশনর কযৌয়িকিার য়িষশিও য়নেস্ব মিামি য়লয়পদ্ধ কয়রশিন। 

ফির ফ  ফস র -১২ ফংফা অনযুায়ী গ্রহণকৃত ফি ফ  ফক তৃতীয়া ি স কাফ  ককাষাগার্  
জর্া ফদর্ত হইর্ং। 

 


